Datum
25/01/2013

PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 24
januari donderdag 2013
40.800 EURO TOELAGE VOOR RENOVATIE 3 PAROCHIALE CENTRA EN
JEUGDLOKAAL
Tijdens de gemeenteraad van 14/05/2012 werd het reglement inzake het verlenen
van een toelage van infrastructuurwerken (buurthuizen, muziekzalen, jeugdlokalen,
speelpleinen, sportlokalen en sportpleinen) goedgekeurd.
Onderstaande organisaties voldoen aan de voorwaarden van dat reglement en
kunnen rekenen op een gemeenteljike toelage:
1. vzw Parochiaal Centrum St.-Petrus en Paulus Vroenhoven: 12.916,95 euro
2. vzw Parochiaal Centrum Momerkinne: 14.794,35 euro
3. vzw Parochiaal cultureel centrum van Millen: 19.568,47 euro
4. KLJ van Membruggen: 992,70 euro
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be
Bert Cilissen, schepen van Onderwijs – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 –
bert.cilissen@riemst.be

BASISSCHOLEN EN ACADEMIE VOEREN-RIEMST WERKEN OPNIEUW SAMEN
AAN SCHOOLVOORSTELLING VOOR 1.400 KLEUTERS EN LEERLINGEN
Naar aanleiding van het succesvolle project "Op zoek naar de Nar" in 2012, dat een
samenwerking was tussen de Riemster basisscholen en de Academie VoerenRiemst, zal er ook dit jaar een gelijkaardig samenwerkingsproject worden opgezet.
Zo’n samenwerking past immers binnen het jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat
jeugdcultuur als prioriteit heeft.
De schoolvoorstelling "Het Geheim" zal plaatsvinden op volgende data: dinsdag
26/02 - donderdag 28/02 - dinsdag 05/03 - donderdag 07/03 - vrijdag 08/03 maandag 11/03 - dinsdag 12/03 - donderdag 14/03. De locatie is nog niet bepaald (of
in de Voerpoort in Moelingen of in zaal ’t Paenhuys in Riemst).
De voorstelling voor kleuters duurt 40 minuten, die voor de leerlingen van het
basisonderwijs 50 minuten. Toegangsprijs: 5 euro.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 –
bert.cilissen@riemst.be

ORGANISATIE GRABBEL- EN SWAPACTIVITEITEN IN DE PAASVAKANTIE
In de paasvakantie organiseert de dienst Jeugd op 3 en 10 april een uitstap voor 6
tot 12-jarigen. De tocht gaat naar "De Wonderkamer" in het Literair Museum in
Hasselt (een tentoonstelling over Limburgse jeugdauteurs en -illustratoren waar je
zelf op ontdekkingsreis kan gaan). (Doe-)opdrachten zijn aangepast aan de
verschillende leeftijden van de kinderen. Prijs: 3,20 euro. De uitstap start telkens om
9.25 u. en duurt tot 12.00 u. Maximum 25 deelnemers, minimum 10 deelnemers.
Het vervoer gebeurt door de gemeente Riemst.
Voor de kinderen van 12 - 16 jaar zullen er in de paasvakantie 2 activiteiten
plaatsvinden:
1. Bezoek aan Walibi op donderdag 4 april. Maximum 35 deelnemers, minimum 20
deelnemers. Prijs: 20 euro. Het vervoer gebeurt met een busmaatschappij of de
NMBS.
2. Lasergamen en Bowlen in Activ in Tongeren op donderdag 11 april (namiddag).
Maximum 16 deelnemers, minimum 8 deelnemers. Prijs: 8 euro. Het vervoer gebeurt
door de gemeente.
Bert Cilissen, schepen van Jeugd – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

JEUGD-CULTURODROOM VOOR RIEMST
In het kader van het jeugbeleidsplan 2011-2013 waarbij jeugdcultuur als prioriteit gekozen
werd start de dienst Jeugd een samenwerking met de dienst Cultuur! Die samenwerking zal
tot uiting komen in de Jeugd-culturodroom voor Riemst. ... Daarmee zal het Jeugdhuis een
meer ‘culturele’ invulling krijgen. Het wordt, zeg maar, een cultureel centrum voor

jongeren. Er zijn hierbij 4 uitgangspunten:
1) De samenwerking met de Academie Voeren-Riemst intensifiëren en uitbouwen
door het aanbod uit te breiden.
2) De jongeren van Riemst de kans te geven om zich cultureel te ontplooien en
kennis te maken met nieuwe culturele activiteiten via workshops.
3) De organisatie van culturele activiteiten door het gemeentebestuur (diensten
Jeugd en Cultuur)
4) SWAP- en Grabbelpasactiviteiten krijgen een sterkere culturele inslag via
workshops.
(Punt 2 en 3 worden al voor de zomervakantie opgestart).
Marina Pauly, schepen van Cultuur– tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 –
marina.pauly@riemst.be
Bert Cilissen, schepen van Jeugd – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

RIEMST PAKT OVERDREVEN SNELHEID PEPERSTRAAT AAN
De Peperstraat in Millen wordt al een tijdje geteisterd door te hoge snelheden. Hoewel de
maximum toegestane snelheid 50 km/u is passeert 85% van de bestuurders te snel (59
km/uur). Om dit probleem aan te pakken heeft de gemeente Riemst beslist om een

verkeersremmer aan te leggen: een wegversmalling van twee betonnen elementen

met ertussen een verkeerskussen.. Na twee maanden van nieuwe metingen zal
dienst mobiliteit een evaluatie maken van de opstelling. Dit om te zien of deze een
definitief karakter dient te krijgen.
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit – tel. 0 12 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 –
guy.kersten@riemst.be
-Einde persberichtVoor meer informatie:
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04marina.pauly@riemst.be
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie - tel. 012 44 03 05 - gsm 0475 62 52 82 lieve.ketelslegers@riemst.be

